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 یبرا یوستاریپ ،ایسپهرنشانه در یفرهنگ یهانشانه چرخش
 با یلیتمث هایعبارت ةترجم در یگفتمان گسست میترم

 یبررس) شوتز آلفرد و اکوبسني رومان يةنظر از یریالگوگ
 (یفارس به یعرب از ترجمه در هاالمثلضرب یمورد

 رانيا ل،ياردب ،يلياردب محقق دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه ار،يدانش یگرجام جواد

 
 چکيده

هراي فرهنگری زبران مبرد  و     اي فرهنگی است. در این ميان، تفاوت نشانهها، تر مهالمث تر مة ضرب
هراي  ترین  رالش ها را به یای از اساسیالمث یند تر مة ضربها، فرآمقصد و متغيّرهاي  ندگانه آن

روي متر م تبدی  كرده است. نادیده گرفتن این مهم، نارسایی تر مه و كاركرد ارتباطی آن را پيش 
به دنبال داشته، به شااف ميان متن مبد  و مخاطبين متن مقصد انجاميده و در نهایت، گسست گفتمانی 

شود. پژوهش حاضر سعی دارد ترا برا اتخراذ    را در سطح كلی ارتباط مو ب می دو زبان مبد  و مقصد
تحليلی ضمن بررسی مقوله گسست گفتمرانی برآمرده از متغيرهراي فرهنگری در      -رویاردي توصيفی

محور و نراظر برر   اي تعام هاي فارسی و عربی به ارائه راهااري كاربردي در  هت تر مهتر مة مَثَ 
- رخش نشرانه »ان دو زبان بپردازد. در همين راستا، راهاار پيشنهادي مقالة حاضر پيوستار فرهنگی مي

تر مة »است كه با تو ه به الگوي « ايسپهرنشانه»ساختار تمثيلی دو زبان در  ار وب « هاي فرهنگی
شرود. در  آلفررد شروتز تبيرين مری    « شناسری مثلث نشرانه »رومان یاكوبسن و الگوي مبتنی بر « ايبينانشانه
هراي زبران   هاي فرهنگری مَثَر   ، نشانه«ايسپهرنشانه»در  ار وب « هاي فرهنگی رخش نشانه»فرآیند 
هراي فرهنگری   سرپهري نشرانه  سپهري و نامتعارف با ورود به فضراي درون هاي برونعنوان نشانهمبد   به
نروان نشرانة   عهراي فرهنگری حاضرر بره    وگومنردي برا سرایر نشرانه    هاي زبان مقصد و تعام  و گفتمَثَ 

اي فرهنگی آن )زبان مقصد( درآمده و بردین ترتيرب   فرهنگی پذیرفته و بومی شده در نظام سپهرنشانه
 .انجامدهاي دو زبان میبه پيوستار فرهنگی مَثَ 

 .یفرهنگ نشانه چرخش ،ایسپهرنشانه المثل،ضرب واژگان کليدی:

                                                                                                                                         
  :نویسنده مسئولj_garjami@uma.ac.ir 
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 مقدمه

هرراي نتقررال و مبادلررة زبرران و پدیرردهتر مرره از دیربرراز و در كنررار كرراركرد اصررلی خررود )ا
رود. هاي مختلف نيز بشمار مری ها و تمدّنبينازبانی( همواره نقطه عطفی در تعام  فرهنگ

تروان آن )تر مره( را  فرآینردي بينازبرانی و بينرافرهنگی بردانيم. در مترونی        رو، مری از این
شوند،  ره بسرا   یها كه بارزترین ميراث فرهنگی هر زبانی محسوب مالمث همچون ضرب

تروان  ترر از كراركرد بينازبرانی آن بروده؛  نانچره مری      كاركرد بينافرهنگی تر مه، بر سته
دانست. ایرن گفتره بردان معنرا اسرت كره در        6«اي فرهنگیتر مه»ها را المث تر مة ضرب
هاي فرهنگی دو زبان }مبرد  و مقصرد{   ها، مقولة انتقال و انطباق مؤلفهالمث تر مة ضرب

نمایرد، كرار  نردان آسرانی     گونره كره مری   یت اساسی متر م است. البته این مهرم آن اولو
خرود مفهرومی كلری اسرت كره داراي متغيّرهراي       « فرهنرگ »نيست؛  راكه در یرک سرو،   

موازات فراوانی زبانی در مختلف تاریخی، ا تماعی و فرهنگی است و در سویی دیگر، به
هرا و  المثر  يم. با این اوصاف، تر مة ضررب  وامع بشري، شاهد فراوانی فرهنگی نيز هست

هاي مختلف بيش از آناه بره برگرردان صفررف واژگرانی     ها در زبانهاي فرهنگی آننشانه
هاي بينافرهنگی محور كه با درنظر گرفتن تفاوتمحدود شود، نيازمند الگویی است تعام 

د. در همرين راسرتا،   شرو به ارتباط و پيوست ميان دو  امعة زبانی }مبرد  و مقصرد{ منجرر    
هراي   ررخش نشرانه  »اي است بينافرهنگی و ناظر بر الگوي پيشنهادي مقاله حاضر، تر مه

 هاي تمثيلی دو زبان. عبارت« فرهنگی
ها در راستاي تر مه، فرآیندي است كه به مو ب مَثَ « هاي فرهنگی رخش نشانه»

یِ بومی شده در زبان مقصد هاي فرهنگهاي فرهنگی زبان مبد  به كمک نشانهآن، نشانه
شود. البته الگروي یادشرده   برابریابی و بازآفرینی می« ايسپهرنشانه»در فضایی موسوم به 

نيرز   8آلفرد شوتز« شناسیمثلث نشانه»و  1رومن یاكوبسن« ايتر مه بينانشانه»از رهگذر 
اي و كتابخانره تبيين شده است. در واقع، این مقاله درصدد است تا با استناد به مطالعرات  

هراي فرهنگری( در   تحليلی با طرح ایرن مهرم ) ررخش نشرانه     -اترخاذ رویارد توصيفی
اي ارتباطی ها از عربی به فارسی، راهااري مناسب در راستاي تر مهالمث تر مة ضرب
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مو ب آن، پيوستاري گفتمانی ميان دو زبان و مخاطبان آن محور ارائه دهد تا بهو تعام 
هاي  رخش نشانه»آید این است كه فرآیند ر این ميان، سوالی كه پيش میتحقق یابد. د

ها از عربی به فارسی  گونه بره پيوسرت و اتصرال گفتمرانی دو     در تر مة مَثَ « فرهنگی
یابرد؟  شود؟ و ایناه این فرآیند با كاربست  ه ساز وكارهایی تحقرق مری  زبان منجر می

هرایی از قبير  ایناره    ابر  طررح اسرت؛ فرضريه    هرایی نيرز ق  همسو با این سواالت، فرضريه 
اي كرره برره مو ررب آن بترروان فرآینررد در فضرراي بينانشررانه« ايسپهرنشررانه»گيررري شررا 

هراي تمثيلری را در راسرتاي تر مرة برين دو زبران       عبرارت « هاي فرهنگی رخش نشانه»
فارسی و عربی تحقق بخشيد، بهترین راهاار براي ترميم گسست گفتمانی و رسيدن بره  

 تعام  فرهنگی دو زبان است.  

 پيشينۀ پژوهش. 6 

طرور  بره « هرا المثر  ضررب »و « تر مرة فرهنگری  »هراي  در ارتباط با هرر كردام از كليردواژه   
هایی انجام گرفته كه از آن  مله: مقالة محسن  اذب و صابر زاهدي با  داگانه، پژوهش

صرویرگري در تر مرة   اي و تحریف فرهنگری؛ بررسری مروردي: ت   نشانهتر مة بين»عنوان 
مقوله مصوّرسازي عناصر فيزیای و غيرفيزیای رباعيّات در متن تر مره را  « رباعيّات خيّام

مثابره  اي و بره عنوان نوعی تر مة بينانشرانه هاي غربی بوده بهكه متناسب با معيارها و كليشه
 كند.دستااري و تحریف متن و فرهنگ اصلی بررسی می

اي نقش تر مه فرهنگی در مطالعات ميان رشته»در مقالة  قاسم درزي و احمد پاكتچی
شناسری فرهنگری مبتنری برر سره الگروي       نشرانه « شناسی فرهنگری با تأكيد بر الگوهاي نشانه

-اي براي برقراري ارتباط ميانرا شيوه« ايسپهرنشانه»و « سازيكریول»، «دیگري فرهنگی»

 كند.عرفی میاي میابی به زبان مشترك بين رشتهفرهنگی و دست

هرا و  المثر  ارزش فرهنگری تر مرة ضررب   »شهریار نيرازي و حرافظ نصريري در مقالرة     
تررین عناصرر فرهنگری دو زبران     ضرمن بررسری برخری از مهرم    « فارسی( –كنایات )عربی 

هراي  ها و كنایرات در برين ایرن عناصرر و روش    المث فارسی( به بيان  ایگاه ضرب-)عربی
 دازند.پرها میمعمول در تر مه آن

پذیري عناصر فرهنگی و... ميزان تر مه»نژاد و سلمان ميرفت در مقالة عليرضا حا يان
پذیري عناصر فرهنگی این خطبه، روش با بررسی اماان تر مه« البالغهنهو 683در خطبة 
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تررین  تلفيقی و تركيبی از تر مة برابر و معادل در فرهنگ مقصد را به عنوان یای از موفق
 كنند. ها معرفی میترین روشو كاربردي

 گررونگی تر مررة عنصررر فرهنگرری »حامررد صرردقی و فاطمرره كيادربندسررري در مقالررة 
هاي عربی بره فارسری برا تأكيرد برر      در تر مه« نهادها، آداب و رسوم،  ریانات و مفاهيم»

هراي منتخرب آثرار داسرتانی     به نقد و بررسی برخی از تر مره «  ار وب نظري نيومارك
گيرري از  رسرد كره متر مران برا بهرره     پرداخته و درنهایت به این نتيجه می« انیغسّان كنف»

انرد برا موفقيرت از عهردب تر مرة عناصرر       تا حدود زیرادي توانسرته  « معادل فرهنگی»روش 
 فرهنگی برآیند. 

كرره دربردارنرردب «  رررخش فرهنگرری در مطالعررات تر مرره»مررزدك بلرروري در كترراب 
و  1، سروزان بسرنت  6آنردره لفرور  »حوزب تر مه همچون  پردازانمجموعه مقاالتی از نظریه

ها از تر مه، ها با توقعات فرهنگاست، مسائلی  ون بررسی تر مه« 8مري اسنب  هوربنی
ها و همچنين تحلي  نقش تر مره در سراختن   نقش قدرت در توليد، انتشار و توزیع تر مه

ر در زمرره مباحرث مرورد    هراي نوظهرو  ها، تثبيت استعمار و شا  دادن به گفتمران فرهنگ
 هاي مورد بحث در این كتاب است.پژوهان از  مله كليدواژهعالقه تر مه

گيرري از  هاي اشاره شده متمایز ساخته، بهرهآنچه مقالة حاضر را در مقایسه با پژوهش
عنوان رویاررد نروین تر مره در قالرب كاربسرت دو نظریرة نقردي        شناختی بهالگوي نشانه

توان بره اهميرت موضروت پرژوهش حاضرر،      زه است. با این توصيف، میمشهور در این حو
كند، محور ارائه میاي تعام الگوي نقدي پيشنهادي آن و راهااري كه در راستاي تر مه

 اشاره كرد.

 ای بينافرهنگي   . ترجمه به مثابۀ پديده3

كانون تر مره   هاي زبانی راكه زبان و مؤلفه-شناختی به حوزب تر مه ورود مطالعات زبان
دنبال هاي ناصحيحی را در این خصوص بهها و برداشتبرخی از دریافت -قرار داده است

 انبره بره فرآینرد تر مره     بعردي و یرک  هایی كه ناشی از نگرش تکداشته است. برداشت
مو ب آن، تر مه را صرفاً محدود به ساختار زبانی مرتن كررده و فراترر از آن    است كه به

                                                                                                                                         
1- Lefevere, A. 

2- Bassnett, S. 

3- Snabel Horbney, M. 
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كند، خود مؤیّد  نين تصوري از تر مره اسرت. وي برا    بيان می 6یفی كه تيلررود. تعرنمی
(. 6865)مرانفردي،  « تردید، تر مره یرک پدیرده زبرانی اسرت     بی»نویسد: لحنی قاطعانه می

-بدیهی است  نين برداشتی از تر مه، سطحی و محدود خواهد بود، ضمن آناه ظرافرت 

-د انعااس نخواهد داد. الاقر  در خوشربينانه  خوبی در متن مقصهاي متعدد متن مبد  را به

ساز در تر مه معرفی عنوان عام  سرنوشتترین حالت، نقش مسائ  }صفرف{ زبانی را به
كند. بنابراین، بجا است كه با نگاهی تعدیلی تر مه را صرفاً محردود بره انتقرال زبران و     می

هراي  ت دیگر عناصرر و مؤلفره  هاي زبانی متن نارده، بلاه در كنار آن، نقش و عامليّمؤلفه
تر مه به مثابة عامر  انتقرال   »شود: متن را نيز مورد تو ه قرار داد. در همين راستا گفته می
(. حتّی 6861)گر امی و همااران، « عوام  زبانی و فرازبانی متن مبد  به متن مقصد است

ت، نبایرد غافر    شناسی اسر هاي تر مهمحور پژوهشهاي زبانیبا فرض ایناه زبان و مؤلفه
هراي مختلفری در   اي متاثّر و  ندالیره برا مؤلفره   عنوان پدیدهاز این حقيقت بود كه زبان به

ناپرذیر  هراي  ردایی  ارتباط است و در این ميان، فرهنگ و عناصر فرهنگی یاری از مؤلفره  
زبان است. ارتباط زبان و فرهنگ  نان ارتباط عميق و دوسویه است كه تصوّر یای بدون 

آیرد، زبران   رو، وقتی از فرهنگ صحبت به ميان مری ر دیگري غيرممان است. از اینتصوّ
(. برا  نرين   6831گيرد )قنبري خانقراه،  عنوان یای از عناصر آن مورد تو ه قرار میهم به

ه توصيفی، اگر ارتباط زبان و فرهنگ را بدیهی بدانيم در درك ارتبراط فرهنرگ و تر مر   
تر مره روشری برراي    »شرود  (. در این راستا گفته مری ان ندان مشا  نخواهيم داشت )هم

(. نجوميران برا اذعران بره ایرن مهرم،       6836)عليزاده، « برقراري رابطه ميان دو فرهنگ است
-دانرد و مری  ها نقشی اناارناپرذیر مری  وگومندي و تعام  فرهنگنقش تر مه را در گفت

-گو میویادیگر گفت تر مه، فرآیندي است كه طی آن، دو یا  ند فرهنگ با»نویسد: 

خوبی قلمرو تر مره و كراركرد اساسری آن را در    ها به(. این گزاره6868)نجوميان، « كنند
دهد كه دهد. بررسی دقيق تاریخ تر مه نيز نشان میانتقال سازوكارهاي فرهنگی نشان می

اسرت  ها همواره مورد تو ه بروده  ها و تمدّنعنوان نقطه عطفی در تعام  فرهنگتر مه به
-تروان تر مره را بره   (. بنابراین، براساس آنچه گفته شد، مری 6869)اميرشجاعی و قریشی، 

 شمار آورد.اي بينافرهنگی بهعنوان پدیده

                                                                                                                                         
1- Taylor, A. 
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 هاهای فرهنگي آنها و ظرفيتالمثل. ضرب2

هراي آن ملّرت   المثر  هرر ملّتری ضررب    6هاي ادبيات شفاهی یا عاميانره یای از بارزترین  لوه
هرا، باورهرا و   نمراي سرنّت  ها بارزترین ميراث فرهنگی هستند كه آینة تمرام ث الماست. ضرب

شرمار  هنجارهاي یک  امعه بوده و به نوعی هویّت فرهنگی، ا تماعی و ادبی آن  امعره بره  
را « زبآهنرگ »هرا، اصرطالح   المثر  توان با تو ه به ماهيّت فرهنگی بر سته ضربرود. میمی

زبآهنگ عبارت است از ساختارها و عباراتی از زبان كه نمرا  »برد. كار در مورد این نوشتار به
(. 6866قدم، و پيش 6869)فارسيان و همااران، « دهدو شفماي فرهنگی یک قوم را نشان می

ترین وسای  و ابزارهراي تعبيرر ادبری دانسرت كره از  ایگراه       توان از كهناین نوت ادبی را می
ها داراي  خاستگاه فرهنگری  (. از آنجا كه مَثَ 6836ی، اي برخوردار است )صاحبزبانی ویژه

هراي  داري است و با تو ه به ایناه فرهنگ در مفهوم كلی خود تلفيقی از الیره عریق و ریشه
تروان ایرن   رو، مری (، از ایرن 6868مختلف ا تماعی، تاریخی و تخيّلی زبان اسرت )كررامش،   

یه دانست كه وامردار بسرياري از حقرایق    محصول فرهنگی را داراي ساختاري متاثّر و  ندال
هرا در هرر   مَثَر  »شرود:  زبانی، تاریخی، ا تماعی،  غرافيایی و... است. در این راستا گفته مری 

 امعه و ملّتی، ارتباط خاصّی برا اوضرات تراریخی و ا تمراعی آن  امعره دارد. ضرمن آناره        
ط بره همران ناحيره را    وضعيت  غرافيایی یک ملّت نيز پيردایش و ظهرور امثرال خراصّ مربرو     

هرا در هرر ملّتری    توان گفرت كره مَثَر    عبارت دیگر، می(. به6836)صاحبی، « شودمو ب می
برحسب اختصاصات قومی و فرهنگی،  غرافيایی و ا تماعی آن ملّت ویژگی خاصّری یافتره   
است. این عبارت بدان معنا است كره بره مروازات تعردّد اقروام و  وامرع مختلرف و سراختار         

هاي زبانی، تاریخی، ا تماعی و  غرافيرایی  هاي فرهنگی متفاوت و الیهها با بافتی آنتمثيل
 هرا را بره یاری از پيچيرده    المثر  رو خواهيم بود و همين مسأله فرآیند تر مة ضربآن روبه

 هاي تر مة متون ادبی تبدی  كرده است.برانگيزترین حوزهترین و البته  الش

 ها و گسست گفتمانيثلالم. محدوديت ترجمۀ ضرب4

كند، بيشرتر برر  نبرة ارتبراطی تر مره تأكيرد       از تر مه بيان می 1در تعریفی كه گرت یگر
« اساس و  وهرب تر مه، حفظ ارتبراط }برين خواننرده و مرتن{ اسرت     »نویسد: كرده و می

                                                                                                                                         
1-  Folklor 

2- Jager, G. 
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ق كاركرد ارتباطی تر مه، خوانندب تحق(. بدین منظور و در راستاي 6831)ن.ك: حقّانی، 
كند كه خوانندب زبان مبد  برا مرتن اصرلی    مقصد همان ارتباطی را با تر مه برقرار می زبان

برقرار كرده است.  نين برداشتی، فرآیند تر مه را به كنشی تعاملی در راستاي رسيدن به 
كند. ایرن تعامر  و ارتبراط صررفاً در     مفاهمه )فهم مشترك( بينافردي و بينازبانی تبدی  می

شود براي توليد كنشی شود.  نان كه گفته میي لغوي زبان خالصه نمیها ار وب نشانه
هراي زبرانی بردون در نظرر گررفتن      متناسب و ایجاد ارتباطی مروثّر، تنهرا شرناخت صرورت    

}هرراي زبررانی{ كررافی نيسررت )فارسرريان و هررا و كاركردهرراي ایررن صررورتاهررداف، نقررش
هاي لغروي دو  ارتباط و تعام  نشانه(. مسلمّاً ارتباطی كه برمبناي }صرفاً{ 6869همااران، 

زبان }مبد  و مقصد{ شا  بگيرد، ارتباطی عميق و مستحام نخواهد برود و در نتيجره بره    
 -طور كره گفتره شرد   همان-گسست و شااف ميان دو زبان منجر خواهد شد. ضمن آناه 

ار عنروان ابرز  پرذیري بره  اي متاثّر و  ندبعدي ) ندالیره( اسرت و برراي نقرش    زبان، پدیده
هاي مو ود در آن مدّنظر قرار گيرد. در تر مة ارتباطیِ مفيد و ثمربخش باید همة ظرفيت

 نين ضررورتی بريش از    -ها با تو ه به و ه غالب فرهنگی آن-ها المث متنی  ون ضرب
ها را بريش از آناره تر مرة    المث توان تر مة ضربطوري كه میشود بهپيش احساس می

 بدانيم.  6اي فرهنگیتر مه شمار آورد،زبانی به
معناي بازسازي متن و معنایی است كه در فرهنگی دیگر قررار دارد   ا بهتر مه در این

(. البتره بایرد گفرت ایرن مهرم }تر مرة       6868و نه صرف برگردان آن )درزي و پاكتچی، 
اي نيست؛  راكه فرهنگ در مفهروم  نماید، مسأله سادهگونه كه در ظاهر میفرهنگی{ آن

خود در سه سطح، قاب  توصريف  كلی خود داراي متغيّرهاي فراوانی است. فرهنگ به نوبه
مثابرره نظررامی سررطح فرهنررگ برره -1سرراختی(، سررطح معناهرراي زیرمتنرری )ژرف -6اسررت: 
اي از كاركردهرا كره در خردمت    مثابره مجموعره  سطح فرهنگ بره  -8اي( از متون و )نشانه

ساس، كنش ارتباطی موردنظر در تر مه، نراظر برر   (. بر این ا6868متون هستند )سجودي، 
محور را دشوار خود، تحقق تر مة تعام تمامی این سطوح فرهنگی است و این امر به نوبه

كند. ضمن آناه معيارهایی كه براساس آن، اعضراي یرک فرهنرگ مترونی را انتخراب      می
دیگرر متفراوت   ها را توضريح دهرد از فرهنگری بره فرهنرگ      كنند تا هویت فرهنگی آنمی

                                                                                                                                         
 اضرافه  مقصد فرهنگ از عناصري آن، متن در كه است ايتر مه( Cultural Translation)فرهنگی  تر مة -6

 (. 6865 و، صلح)كند  پيدا پذیرتردل نتيجه در و ترمأنوس فضاي خواننده براي تا كنندمی
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دهرد و  است؛ زیرا این حقيقتی است كه هر فرهنگ مفهوم خودش را از متن گسترش مری 
كنرد  بنردي مری  دسته« نامتن»عنوان ارتباط هستند بهاغلب، متونی را كه با هویت خودش بی

ها مشخصاً حتّی اماان هيچ نوت تجدیردنظري در  (. ضمن آناه برخی فرهنگ888)همان: 
در تعام  برين دو فررد }و دو   »دانند. براین اساس، باید گفت مجاز نمی هاي خود راارزش

گرو )تعامر ( نتواننرد بخرش     وزبان{ با فرهنگ متفاوت،  نانچه هر یرک از طررفين گفرت   
-مفروض انگارب فرهنگی را درك كند، د ار شگفتی، سوءبرداشت یا برداشت غلرط مری  

-كند و ارتباطی ناموفق رخ مری نمیشود؛ بنابراین، مقصود و منظور طرف مقاب  را درك 

(. بدیهی است  نين تمایز و تفاوتی در سرطح فرهنگری،   6869دهد )فارسيان و همااران، 
-هاي زبانی متن مبد  و متن مقصد در تر مه را از برين بررده و بره   اي ميان نشانهپيوند نشانه

شرود  ا گفتره مری  كند. در این راسرت دنبال خود، كاركرد ارتباطی آن }تر مه{ را خنثی می
هرا و طبقرات ا تمراعی }و زبرانی{     اي گروهتعارض و اختالف شدید ميان رمزگان نشانه»

ها از یاردیگر و عردم درك متقابر  و    متفاوت و متباین، باعث گسست بيش از پيش نشانه
شرود )سرليمی كرو ی و    هراي فرراوان مری   هراي متعردّد و ترنش   در نتيجه، ظهور ناهنجاري

.  نين حالتی در بافت فرهنگی متون مورد تر مه، مو ب تقابر   (6865ساوت  هرمی، 
شده، شااف ميان متن مبرد  و مخاطبران   « دیگري فرهنگی»و « فرهنگ خودي»و برخورد 

اي دو زبان }مبد  و مقصد{ منجرر  دنبال داشته و درنهایت به گسست نشانهمتن مقصد را به
گسست گفتمانی را در سطح كلی  اي به نوبه خود،خواهد شد. بدیهی است گسست نشانه

 شود. ارتباط مو ب می
ها، مقولة ها با تو ه به متغيّرهاي متعدّد فرهنگی آنالمث گفته شد كه در تر مة ضرب

اي ضرروري  اي امري محتوم و اناارناپذیر است. البته در این ميان ذكر ناتره گسست نشانه
ها هاي زبانی و فرهنگی آنها و بافتالمث است و آن ایناه این مسأله در مورد همه ضرب

بينری اسرت: در حالرت اول، اماران     صادق نيست. در این خصروص دو حالرت قابر  پريش    
ها در زبان مبرد  و مقصرد و رود دارد و    مطابقت شالی )فُرمی( و مفهومی )محتوایی( مَثَ 

امعرة  گرر مردلول مشرترك در دو     هرا ترداعی  المثر  دنبال آن، تصویر برخاسته از ضرببه
یرا  « ما وَراءف األَسوَدف لَونٌ: باالتر از سياهی رنگی نيسرت »زبانی }مبد  و مقصد{ است. مانند: 

آید كره  حالت دوم، زمانی پيش می«. الشَّبعانُ الیَدري بِالجَوعان: سير از گرسنه خبر ندارد»
نره  گوهاي فرهنگی در دو  امعة زبانی }مبد  و مقصد{ اماران هريچ  با تو ه به محدودیت
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مَرن  »؛ ماننرد:  6ها در دو زبان و ود نداردمطابقت شالی )فُرمی( و مفهومی )محتوایی( مَثَ 
 «. خَطَبَ الحَسناءَ، یُعطی مفهرَها: هر كه طاووس خواهد،  ور هندوستان كشد

دنبال آن، گسست گفتمانیِ مورد بحرث در فرآینرد   مسلماً مسألة گسست نشانگانی و به
كند كره بره دلير  متغيّرهراي     هایی صدق میدسته از مَثَ مورد آنها در المث تر مة ضرب

گونره  هراي برخاسرته از آن، هريچ   مختلف فرهنگی دو  امعة مبرد  و مقصرد و محردودیت   
هرا اتفراق   المثر  اي در سطح ساختار لغوي و معنایی ضررب كنش ارتباطی متناسب بينانشانه

منظرور از  »شرود.  تباطی تر مه منجرر مری  در كاركرد ار« عدم توفيق»افتد و این امر به نمی
عدم توفيق در ارتباط این است كه مخاطب بخشری از گفترار یرا تمرام آن را درك نانرد؛      

)فارسيان « یابدیابد و یا بخشی از آن تحقق میق نمیتحقیعنی هدف گوینده به طور كام  
-طررح مری  (. در این ميان سروالی كره م  6865آموز و محمدي، و دست 6869و همااران، 

اي و گفتمرانی  شود، این است كه با تو ه به خر  و گسسرتی كره در تر مرة سرطح نشرانه      
وگرو و مفاهمرة   توانرد اماران گفرت   اي مری ها و ود دارد،  ه الگوي تر مره المث ضرب
هاي دو زبان را فراهم كررده و درنهایرت بره پيوسرت     المث اي و بيناگفتمانی ضرببينانشانه

اي اسرت كره در بخرش بعردي مقالره بردان پرداختره        شود. این مسرأله ها منجر گفتمانی آن
 خواهد شد.

 ها  المثلهای فرهنگي در ترجمۀ ضرب . چرخش نشانه5

هرا،  المثر  هراي فرهنگری در تر مرة ضررب    با تو ه به گسست گفتمرانی ناشری از تفراوت   
همرة  مفا»هراي متعرددي را در  هرت رسريدن بره      پرردازان تر مره، شريوه   محققان و نظریره 

، (Brrowing)كرارگيري واژگران قرضری    هایی ماننرد بره  اند. روشارائه كرده« فرهنگی
و...  (Paraphrasing)و دگرنویسری   (Literal translation)اللفظری  تر مرة تحرت  

(. راهاارهاي یادشده هر ند ممان 6835 انی، و خطيب و خان 6833)نيازي و نصيري، 
هاي فرهنگری را برطررف كررده و    ز تفاوت الیهاست تا حدودي آن خ  )شااف( ناشی ا

هاي فرهنگی دو زبان باشد، اما آنچره مسرلّم اسرت، ایناره     حركتی در  هت تقریب مؤلفه

                                                                                                                                         
 در مشرابهی  مردلول  بره  تروان می( مقصد و مبد  زبان هايالمث ضرب محتوایی و فرمی مطابقت عدم) و ود این با -6

 پرذیر اماران  «فرهنگری  هراي نشانه  رخش» به موسوم راهااري كاربست با مهم این و رسيد زبان دو هايمَثَ  ساختار

 .است
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گونه ها نينجاميده و درنهایت هيچالمث هاي فرهنگی ضربهرگز به اتصال و پيوست نشانه
ه آنچره در تر مرة   وگومندي در سطح فرهنگی دو زبان اتفاق نخواهرد افتراد؛  راكر   گفت

هراي  هایی }فرهنگی{ است كه بتوانرد همران انگراره   فرهنگی ارزشمند است، انتقال حام 
 فرهنگی زبان مبد  را با الگویی آشنا و شناخته شده در زبان مقصد بازآفرینی كند. 

بازآفرینی فرهنگی یا  ایگزینی فرهنگری یرا هرر آنچره منجرر بره دخر  و تصررّف یرا          
شود، تنهرا راهاراري اسرت كره در     هنگی متن مبد  در متن مقصد میعوام  فر 6دستااري

از منظرر  »شود. راهااري كه  ندان غریب و نامأنوس نيست؛  راكره  این راستا پيشنهاد می
توان نوعی بازنویسی دانسرت كره در آن فرهنرگ و    شناسی، تر مه را میفرهنگ و  امعه

(. براین اساس، باید 6868زاهدي و  اذب، « )كندهویت گروه، قوم یا مليّتی تغيير پيدا می
برومی و فرهنگری   « زبآهنگ»ها را كه داراي المث دغدغة اصلی متر مِ متونی  ون ضرب
-سراختی به عنروان الیرة ژرف  -ها هاي فرهنگی آنخاص هستند، بازآفرینی و تبدی  نشانه

بره  -اي زبرانی  هر دانست و نه اصرار و پافشاري }بيهوده{ در برگرردان و  رایگزینی نشرانه   
 ها(. المث ها )ضربآن -عنوان سطوح روساختی

اي اسرت  ها مقولره المث هاي فرهنگی در تر مة ضربفرآیند بازآفرینی و تبدی  نشانه
در فرآینرد  »شرود.  تعبيرر مری   1«هراي فرهنگری   ررخش نشرانه  »كه در این نوشتار از آن بره  

نگی خود در زبان مبد  خارج و برا  هاي فرهنگی، متر م متن را از قالب فره رخش نشانه
-تو ه به فرهنگ دو زبان مبد  و مقصد با آزادي عم ، پيام فرهنگی متن را دریافرت مری  

اي توانرد تر مره  رساند و تنها با این شگرد است كه متر م میكند و آن را به خواننده می
(. در ایرن رویاررد،   6831)قنبري خانقاه، « شيوا ارائه كند تا براي خواننده، پيام داشته باشد

تواند با درنظر گرفتن اختالف فرهنگی در متن مبد  و مقصرد،  دست متر م باز است و می
وفاداري خود را در ابالغ پيام به بهترین شيوه رعایت كرده و ترالش كنرد ترا مرتن تر مره      
شده همان اثري را روي مخاطب زبان مقصد داشته باشد كه متن اصلی روي مخاطب زبان 

متر مان باید دائماً دربرارب  »نویسد: در این راستا می 8(. شري سيمون665دارد )همان:  مبد 
دو  هران  « برابرري »كنرد، تصرميم بگيرنرد و ميرزان     كه زبران منتقر  مری    معناهاي فرهنگی

                                                                                                                                         
 .است فرهنگی فرامتنی هايالیه و سطوح در  ایی ابه و تغيير معنی به دستااري ر،نوشتا این در -6
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برند، ارزیابی كننرد. درواقرع، فرآینرد انتقرال معنرا بيشرتر بره        سر میمتفاوتی را كه در آن به
)ر.ك؛ « شرود؛ بره یرافتن تثبيرت فرهنگری یرک اصرطالح       ن مربروط مری  بازسازي ارزش آ
 (. 6867بحرینی و حسينی، 

سرازي و  توان راهااري براي همگرام ها را میهاي فرهنگی مَثَ در واقع،  رخش نشانه
-سازي عناصر نامتوازن و نامتعارف فرهنگری دو زبران دانسرت؛ راهاراري كره بره      همگون

ناپذیر و غيرقاب  تر مه به كليّت معنادار و قاب  فهرم  أوی اي تمو ب آن، متن از مجموعه
درآمده و در نتيجه، اتصال و پيوست گفتمانی ميان دو زبان و دو فرهنگ مختلف به وقوت 

ایرن   - نانچه كه پيشرتر نيرز گفتره شرد    -هاي فرهنگی پيوندد. در فرآیند  رخش نشانهمی
ها است كه د ار تغيير، ساخت مَثَ فو ایدئولوژیای مو ود در ژر بافت )ساختار( فاري

هرا و  واسطة همگون )همسان(سازي انگارهشود و این مهم نيز بهدستااري و بازآفرینی می
هاي بومی و فرهنگی زبان مبد  با الگوهراي آشرنا و شرناخته شرده )متعرارف( در      وارهطرح

هرا در  رار وب    المثعبارت دیگر، در فرآیند تر مة ضربشود. بهزبان مقصد ميسّر می
رود، نحروه بازسرازي   شمار میهاي فرهنگی، آنچه اولویت اساسی متر م به رخش نشانه

 ها در  امعة زبانی مقصد است. ساخت مَثَ هاي فرهنگی نهفته در ژرفها و پيامحام 
هاي تر مه شده درقالرب دو الگرو   هاي فرهنگی مَثَ فرآیند انتقال پيام در  رخة نشانه

 يين است: قاب  تب
اسرت؛  « ايتر مه بينانشانه»موسوم به  اي پيشنهادي رومان یاكوبسننخست، الگوي تر مه

اي دیگرر  اي برا نظرام نشرانه   هراي یرک نظرام نشرانه    اي{ یعنی تفسير نشرانه }تر مه بينانشانه
شناسرانه( یاكوبسرن، مفهروم تر مره     (. در نگاه سريمولوژیک )نشرانه  6831)ر.ك؛ حقّانی، 

گيررد و برر ایرن اسراس، شرام       اي را دربرر مری  ل معنایی بوده و دامنه گسرترده داراي شمو
شود. البته به شرط آناره در فرآینرد   اي میهرگونه تبدی ، تغيير و دگردیسی در نظام نشانه

ها، هيچ خللری   نين دگردیسی ماهيّت پيامِ درون نشانه حفظ شود و در انتقال مدلول نشانه
لطفررراً »بررره عبرررارت   تصرویري      توان تبدی  نشرانه ف، میوارد نشود. با این توصي

(. بردیهی اسرت در الگروي    97اي بردانيم )همران:   را نوعی تر مة بينانشرانه « سيگار ناشيد
پيشنهادي یاكوبسن آنچه حائز اهميت است، انتقال پيام از رهگذر یک نظرام نشرانگانی بره    

هاي فرهنگی در فرآیند تر مه انهنظام نشانگانی دیگر است. برمبناي این الگو،  رخش نش
سراختی  مو رب آن، پيرام ژرف  اي دانسرت كره بره   توان نوعی تر مة بينانشرانه ها را میمَثَ 
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هراي متنراظر برومی و متعرارفف     وارهها و طررح هاي تمثيلی زبان مبد  درقالب انگارهعبارت
هرا طبرق الگروي    ثَر  اي فرهنگی مَشود. تر مة بينانشانهبرساخته در زبان مقصد دریافت می

 ( قاب  ترسيم است.6اي یاكوبسن در نمودار )بينانشانه

 ای رومان ياکوبسنها طبق الگوی بينانشانهای فرهنگي مَثَل. ترجمه بينانشانه0نمودار 

 
                  

آلفرد شوتز است. در الگوي سه و هری شروتز،   « شناسیمثلّث نشانه»دوم، الگوي مبتنی بر 
شرود كره عبارتنرد از: نشرانه، موضروت و      دریافت معنا )پيرام( شرام  سره مؤلفره مری     فرآیند 

محرور، عامليّرت و   منرد و تعامر   گيري یک نشانة داللرت تفسيرگر. از نظر وي، براي شا 
(. بر این اسراس،  نرين   Schutz, 1962فاعليّت هریک از این سه مؤلفه ضروري است )

توان انتظار هرگونه تغيير اي، می)تعام ( بينانشانه رسد كه در فرآیند یک ارتباطبه نظر می
-طور كه شوتز عنروان مری  شناختی داشت. البته همانو تبدی  را در هریک از اضالت نشانه

هاي بازنمراییِ  وارهاي حتماً باید طرحكند، براي حفظ تعام  و پيوست در یک رابطة نشانه
فهمی ذات نشرانه   تو هی بدان باعث كوموضوت نشانه مورد تو ه قرار گيرد و  ه بسا بی

اي براي رسريدن بره تعامر     (. بر این اساس، در برخورد و ارتباط بينانشانه881شود )همان: 
حفظ ماهيّت  -با و ود تغيير و تبدی  نشانه و تفسيرگر–بينافرديِ مبتنی بر ادراكف دوسوي 

اي، موضروت  تعام  بينانشانه )ذات( موضوت نشانه، ضرورتی اناارناپذیر است. بنابراین، در
نشانه،  ذابيّت )اولویّت( بيشتري از خرود نشرانه دارد و بُعرد التفراتی و آگراهی )معرفتری(       

 نشانه، متو ه موضوت نشانه است. 
شناسری  ها هنگام تر مه برمبناي الگوي نشرانه هاي فرهنگی مَثَ در تبيين  رخش نشانه
هایی بومی شرده در  وارهها و طرحدر قالب انگارههاي زبان مبد  آلفرد شوتز، موضوت مَثَ 
منرد و  اي }فرهنگی{ داللرت مو ب آن، رابطة بينانشانهشوند تا بهزبان مقصد بازنمایی می

 محور بين دو زبان تحقق یابد. تعام 
هراي زبران مبرد  در  امعرة زبرانی      هاي فرهنگی مَثَ فرآیند  رخش و بازآفرینی نشانه
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 ( قاب  تبيين است.5( و )8(، )1فرد شوتز در نمودارهاي )مقصد طبق الگوي آل

 شناسي آلفرد شوتزهای{ فرهنگي براساس مثلث نشانهسازی ترجمۀ }نشانه. شبيه3 نموار

  

 شناسي آلفرد شوتز. تبيين ساختار تمثيلي در جامعه زباني مبدأ براساس مثلث نشانه2 نمودار

 

 شناسي آلفرد شوتزجامعۀ زباني مقصد براساس مثلث نشانه . تبيين ساختار تمثيلي در4 نمودار

 

هرا در  ناته قاب  ذكر در این ميان ایناه فرآیند بازنمرایی )برازآفرینی( موضروت مَثَر     
هاي ا تماعی و فرهنگی آن )زبان مقصد( برمبناي ساختزبان مقصد و متناسب با ژرف

هراي متعرارف و بهنجرار    از نشانه ايمند بوده و صرفاً در  ار وب مجموعهالگویی نظام
یابد كه درنهایت، زنجيره نظام نشانگیِ بازنمرایی شرده در   ق میتحقشده در زبان مقصد 

انجامد. ها میهاي فرهنگی آنساختها و ژرف امعه زبانی مقصد به انتقال موضوت مَثَ 
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 6«ايانهسپهرنشر »این نظام نشانگی و فضاي داللتی آن، همان  يزي اسرت كره از آن بره    

 شود. تعبير می
مطرح شرد. وي معتقرد برود كره      1یوري لوتمان اي اولين بار توسطاصطالح سپهرنشانه

نراممان اسرت )درزي و    8«نشرانگی »اي است كه بيررون از آن،  اي، فضاي نشانهسپهرنشانه
-اي از دو بخشِ هسته و پيرامون تشاي  مری (. با این توضيح كه سپهرنشانه6868پاكتچی، 

اي }پيرامون{ مرزي و رود دارد. ایرن   اي }هسته{ و فضاي فرانشانهو ميان سپهرنشانه شود
پذیر دو زبانره نشران داده شرده اسرت كره برا       اي از فيلترهاي تر مهاي با مجموعهمرز نشانه

اي شود كه بيررون از سپهرنشرانه  هاي دیگري تر مه میگذشتن از آن، متن به زبان یا زبان
ایرن دیردگاه خرود را در    (. هر ند كه لوتمان 6868رد )ر.ك؛ سجودي، مورد نظر قرار دا

طور كه تر مه، نشانة فرهنگی را از سرزمينی به سرزمين حوزب تر مه بيان كرده، اما همان
هاي ادبی و هنري را از  ایگراه اصرلی خرود    برد، گفتمان ادبی و هنري نيز، نشانهدیگر می
دهد )اسرماعيلی  هاي خارج از حوزه خود قرار مینشانهكند و در تالقی و تعام  با  دا می

 (. 6866و همااران، 
اي،  يزي فراتر از صفرف قرار گرفتن  ند نشانه در یادیگر است. در واقع، سپهرنشانه
سرپهري در  هراي درون گيرد كره در آن، نشرانه  اي، فضایی گفتمانی شا  میدر سپهرنشانه

 سرپهري( قررار گرفتره و همزمران در    ز حوزه خود )برونهاي خارج اتالقی و تعام  با نشانه
سرپهري  هاي برونكنند و بدین ترتيب، نشانهوگومندي با یادیگر شركت میفضاي گفت

اي پيشين خود را از دست داده و سپهري، كاركرد نشانههاي درونبا ورود به ساختار نشانه
اي ميزبران و در  اي متناسب با سپهرنشرانه اي تازهاي ميزبان، ماهيّت نشانهسپهرنشانهدر درون

مو ب  نرين فرآینردي،   طوري كه بهكند بهسپهري پيدا میهاي درونتعام   با سایر نشانه
گيرد. بنابراین، در فرآیند پيوست گفتمرانیِ  اي شا  میاتّصال و پيوست گفتمانی بينانشانه

مو ررب انتقررال و اي بررهانهاي، مقولررة خررودي شرردن نشرراي در الگرروي سپهرنشررانهبينانشررانه
پرذیرد. برا   سرپهري انجرام مری   سرپهري بره فضراي درون   هرا از فضراي بررون    ایی نشانه ابه

هراي  اي در آن، فرآیند  رخش نشانهاي و تعام  گفتمانیِ بينانشانهالگوگيري از سپهرنشانه
ت. هاي فرهنگی آن قاب  تبيرين اسر  شدگی روساختها و مقوله بومیالمث فرهنگی ضرب

                                                                                                                                         
1- Semiosphere 

2- Lotman, J.  

3- Semiosis 
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تررین هردف و دسرتاوردي    هاي فرهنگی، مهمشود كه انتقال نشانهدر همين راستا گفته می
توان بدان دسرت یافرت )درزي و پراكتچی،    اي میاست كه با استفاده از الگوي سپهرنشانه

ها در زبان مبد  براي تر مه و  ایگزینی در زبران  هاي فرهنگی مَثَ (. بنابراین، نشانه6868
واسرطة قررار   اي فرهنگی زبان مقصرد اسرت ترا بره    ورود به فضاي سپهرنشانه مقصد مستلزم

عنروان  هاي فرهنگی زبان مقصد بره وگومندي با سایر نشانهگرفتن در فضاي تعام  و گفت
اي آن )زبران مقصرد( بره پيوسرت و     شده در نظرام سپهرنشرانه  اي پذیرفته شده و بومینشانه

سراختی  مبرد  و مقصرد( و در نهایرت، برازآفرینی ژرف    هاي دو زبران ) اتّصال گفتمانی مَثَ 
( قابر  ترسريم   1( و )9ها( بينجامرد. ایرن فرآینرد در قالرب نمودارهراي )     المث ها )ضربآن

 هایی از این فرآیند هستند.( نمونه3( و )7است. همچنين نمودارهاي )

 ها در زبان مبدأفرهنگي مَثَل ای. نمايه فضای سپهرنشانه5نمودار 

 

 ها در زبان مقصدفرهنگي مَثَل ای. نمايه فضای سپهرنشانه6ودار نم
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 ها در زبان مبدأفرهنگي مَثَل ای. نمونه نمايه فضای سپهرنشانه7نمودار 
 «مِن کِثرةِ المَلّاحین غَرَقت السَّفینة»

 

 ها در زبان مقصدفرهنگي مَثَل ای. نمونه نمايه فضای سپهرنشانه8نمودار 

 «نمکشود یا بیتا شد، آش یا شور می آشپز که دو»

 

هراي فرهنگری مو رود    آنچه در این ميان قاب  تأمّ  است، ایناه هر یک از خُرده نشانه
اي هراي زبران مبرد ، تنهرا در صرورت قررار گررفتن در فضراي سپهرنشرانه         در ساختار مَثَر  

سراخت  سرازي ژرف تواند به بازهاي فرهنگی میفرهنگی زبان مقصد و تعام  با سایر نشانه
هاي زبان مبد  و ایجاد پيوست گفتمانی دو زبان منجر شود.  نان كه در نمونه یادشده مَثَ 

تنهرا   -اي زبان مقصدعنوان عنصر مورد تولّی در سپهرنشانهبه-« آش»(، نشانه 3در نمودار )
ن نشرانه  مند،  ایگزیعنوان نشانة داللتاي بهتواند در فرآیند  رخش نشانهدر صورتی می

منردف حاضرر   هايِ كنشدر زبان مبد  شود كه در فضاي تعام  با سایر نشانه« : كشتیالسَفینة»
)نشرانة تنروّت و   « دو ترا شرد  »)عنصر متولّی(، « آشپز»اي زبان مقصد همچون در فضاي نشانه

-بری »)نتيجة برآمده از تنروّت و گونراگونی متولّيران( و    « شودشور می»گوناگونی متولّيان(، 

)نتيجة برآمرده از تنروّت و گونراگونی متولّيران( قررار گرفتره و برا بازسرازي انگراره          « نمک
سراختی آن در زبران مقصرد و در    مفهومی برخاسته از عبارت تمثيلی بره انتقرال الیرة ژرف   
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اي برخاسرته از  تمثيلری   ار وب پيوستاري فرهنگی ميان دو زبان بينجامرد.  نرين انگرارب   
گرذاري فرهنگری اسرت. در ایرن گفتمران،      نسجام در نظرام ارزش طلبی و اگفتمان وحدت

عنوان نمایة به-صدایی و همدلی و ا تناب از هرگونه  ندصدایی ضرورت رسيدن به تک
ساخت عبرارت تمثيلری نهراده شرده و در روسراخت عبرارت }تمثيلری{،        در ژرف -غالب

هاي مختلف است در ها و دیدگاهتداعی فضاي هرج و مر ی كه نتيجه این اختالف سليقه
اي }فرهنگی{ دو زبان هستند، گر  نين گفتمانی در سپهرنشانههایی كه داللتقالب نشانه

 ق یافته است. تحق

هراي تمثيلری قابر  تبيرين اسرت. در ادامره، نمایره        همين الگو در تر مرة سرایر عبرارت   
                                                 مده است.اي آها طبق الگوي سپهرنشانهالمث هاي فرهنگی برخی از ضرب رخش نشانه

 «أکَلتُم تَمری، عَصَیتُم أمری»

 

 «نمک خوردی، نمکدان شکستی»
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 «بیضةُ الیَومِ خَیرٌ مِن دَجاجةِ الغَدِ»

 

 «سرکه نقد به از حلوای نسیه»

 

 «کالمُستَجیرِ مِن الرَّمَضاءِ إلی النَّارِ»
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 «از چاله درآمده، به چاه افتاد»

 

 «إن کُنتَ ریحاً، فَقَد القَیتَ إعصاراً»

 

 «اگر تو نیم منی، من یک من هستم»
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 «إبنُ اإلسکافِ حَفیانٌ وَ إبنُ الحائکِ عُریانٌ»

 

 «خوردگر از کوزه شکسته آب میکوزه»

      

 «غَداؤُهُ مَرهونٌ بِعِشائِهِ»

 



 31 |گرجامی 

 

 «نهشههشتش گروی »

 

 «یُسَبِّحُ و یَدٌ تُذبَحُ فَمٌ»

 

 «شب به نماز نافله، روز به کمین قافله»

 
 «مِن کِثرةِ المَلّاحین غَرَقت السَّفینة»
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 «نمکشود یا بیآشپز که دو تا شد، آش یا شور می»

 

 گيریبحث و نتيجه

عربی به فارسی  ها ازپژوهش حاضر سعی بر آن داشت تا با بررسی محدودیت تر مة مَثَ 
هاي فراروي متر م، راهاارهایی را در این خصوص ارائه دهد. بردین منظرور بره    و  الش

 نتایو زیر رسيده است:
هراي تمثيلری   هاي تاریخی، ا تماعی و فرهنگری عبرارت  با تو ه به متغيّر بودن ظرفيت -6

سرت در  ها راهااري االمث در تر مة ضرب« هاي فرهنگی رخش نشانه»فارسی و عربی، 
هاي زبران مبرد  و مقصرد؛    سازي عناصر نامتوازن و نامتعارف فرهنگی مَثَ راستاي همگون

ناپرذیر و غيرقابر  تر مره بره     راهااري كه به مو ب آن، متن تمثيلی از سراختاري تأویر   
كليّت معنادار و قاب  فهم درآمده و در نتيجه، اتّصال و پيوست گفتمانی ميان دو زبان و دو 

 یابد. رسی و عربی{ تحقق میفرهنگ }فا

« ايتر مرة بينانشرانه  »كه با تايه برر دو نظریرة   « هاي فرهنگی رخش نشانه»در فرآیند  -1
هراي زبرانی حاضرر    یابد، نشانهآلفرد شوتز نمود می« شناسیمثلث نشانه»رومان یاكوبسن و 

آشرنا و  هراي فرهنگری آن در زبران مبرد  )عربری( برا الگرویی        در ساختار تمثيلری و انگراره  
 شوند.شده در زبان مقصد )فارسی( بازآفرینی میشناخته

ها در راستاي تر مه از عربی به فارسری در  رار وب   هاي فرهنگی مَثَ  رخش نشانه -8
اي فضایی گفتمانی است كه بره  یابد. سپهرنشانهتحقق می« ايسپهرنشانه»الگویی موسوم به 
سرپهري  هاي برونبد  )عربی( به عنوان نشانههاي زبان مهاي فرهنگی مَثَ مو ب آن، نشانه

سرپهري آن،  با ورود به نظام نشانگی زبان مقصد )فارسی( و قررار گررفتن در فضراي درون   
اي ميزبران، ماهيّرت   سپهرنشرانه اي پيشرين خرود را از دسرت داده و در درون   كاركرد نشرانه 
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هراي  مندي با سایر نشانهكنش اي ميزبان و در تعام  واي متناسب با سپهرنشانهاي تازهنشانه
طوري كه بره مو رب  نرين فرآینردي، پيوسرت و اتصرال       كند بهسپهري آن پيدا میدرون

هرا  سراختی آن هاي دو زبان }فارسی و عربی{ و در نهایت، برازآفرینی ژرف گفتمانی مَثَ 
 یابد.تحقق می
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